Jste samostatný/á, zvládáte zpracovávat odběratelské faktury, vést pokladnu a zajišťovat
administrativní agendu?
LOM PRAHA s.p., významný podnik českého, ale i světového leteckého průmyslu, hledá
novou posilu do oddělení správy letiště Přerov:
REFERENT PROVOZU
Náplň práce:
* budete zajišťovat administrativní činnosti spojené se správou majetku letiště Přerov;
* budete se podílet na zpracování a likvidaci daňových dokladů v průběhu a na konci účetního
období;
* budete se podílet na zpracování podkladových materiálů k čerpání dotace letiště Přerov,
zpracovávat veškeré podklady k čerpání dotace, včetně archivace dokumentů;
* budete se podílet na zabezpečování nákupu materiálu, služeb a dodávek potřebných k provozu
letiště Přerov;
* budete se podílet na provádění inventur;
* budete mít na starosti spisovou službu – administrativní práce spojené s chodem letiště
Přerov, poštovní služby;
* budete mít na starosti vedení pokladny a s tím spojenou archivaci pokladních dokladů;
* budete vyřizovat cestovní příkazy.
Co od Vás očekáváme?
* ukončené středoškolské vzdělání (ekonomické zaměření je výhodou);
* znalost vedení účetní evidence;
* praktické zkušenosti v oblasti administrativních činností správy majetku;
* uživatelská znalost práce s PC – MS Office;
* samostatný a zodpovědný přístup k práci;
* komunikační a organizační schopnosti;
* spolehlivost, odpovědnost;
* zájem o letectví vítán.
Co Vám můžeme nabídnout?
* zajímavou pracovní příležitost v oboru letectví;
* můžete se aktivně podílet na chodu oddělení;
* možnost uplatnění dosavadních zkušeností a další rozvoj;
* ostatní pracují 40 hodin týdně, naše pracovní doba je 37,5 hodin za týden;
* zaměstnanecké výhody (např. kvalitní dotované závodní stravování, 5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, příspěvek na dovolenou, dotovaná karta
MultiSport);
* odpovídající mzdové ohodnocení;
*příjemné pracovní prostředí v motivujícím kolektivu.
Nástup dle dohody.

Místo výkonu práce letiště Přerov.
Chcete nám ukázat, že jste to právě vy, koho hledáme?
Pokud ano, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mail:
personalni@lompraha.cz (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů) a průvodní dopis.

